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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Силова 

перетворювальна техніка» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки за ОС «бакалавр» зі спеціальності 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання аналізу, вибору 

чи проектуванням напівпровідникових перетворювачів енергії для вирішення 

задач керування системами електропривода, а також комплексу питань, 

пов’язаних з дослідження властивостей і характеристик перетворювачів 

енергії та характеристик силових напівпровідникових ключів у складі цих 

перетворювачів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисциплінами, що забезпечують 
вивчення «Силова перетворювальна техніка» є дисципліни бакалаврського 
циклу: «Основи метрології», «Теоретичні основи електротехніки», 
«Електричні апарати», «Вступ до спеціальності». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 
модулів: 

Змістовний модуль 1. «Перетворювачі енергії на напівкерованих 
напівпровідникових ключах» 

Змістовний модуль 2. «Перетворювачі енергії на повністю керованих 
напівпровідникових ключах» 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні 
заняття, самостійна робота. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Силова 

перетворювальна техніка» є формування знань з питань проектування і 
дослідження сучасних систем електропривода з використанням 
напівпровідникових пристроїв реґулювання і керування, а також вироблення 
вміння аналізувати енергетичні процеси у системах електропривода з 



вентильними перетворювальними пристроями та вибору найбільш 
раціональних систем.  

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Силова 
перетворювальна техніка» є набуття теоретичних та практичних навичок, які 
дають змогу самостійно здійснювати проекту діяльність: проектування, 
розрахунку і вибору напівпровідникових перетворювачів енергії для задач 
керування двигунами постійного та змінного струму. 
 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

знати: 
– загальні принципи побудови силових перетворювачів; 
– принципи побудови та режими роботи керованих випрямлячів; 
– принципи побудови та режими роботи інверторів ведених мережею; 
– принципи побудови та режими роботи реверсивних керованих 

випрямлячів; 
– принципи побудови та режими роботи широтно-імпульсних 

перетворювачів; 
– принципи побудови та режими роботи тиристорних регуляторів 

змінної напруги; 
– принципи побудови та режими роботи автономних інверторів; 
– принципи побудови та режими роботи і перетворювачів частоти; 
– методи одержання математичного опису силових перетворювачів для 

систем управління електроприводом; 
– методику вибору елементів схем силових перетворювачів; 
уміти: 
– виконувати розрахунки елементів перетворювальних пристроїв; 
– аналізувати режими роботи пристроїв і вирізняти пошкодження у 

схемах; 
– виконувати розрахунок показників якості перетворювачів; 
– виконувати розрахунок характеристик перетворювальних пристроїв; 
– синтезувати нові системи перетворювальних пристроїв; 
– визначити найбільш доцільні схеми пристроїв для конкретних схем 

систем електропривода; 



– виконувати розрахунок і вибір технічних засобів для реалізації 
перетворювачів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 
ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. Перетворювачі енергії на напівкерованих 
напівпровідникових ключах 

Тема 1. Напівпровідникові перетворювачі систем електропривода 
постійного і змінного струму. Елементна база сучасної перетворювальної 
техніки. 

Тема 2. Режими роботи однофазних схем випрямлення. 
Тема 3. Режими роботи трифазних схем випрямлення. 
Тема 4. Реверсивні випрямлячі. Інверторний режим роботи керованих 

випрямлячів. 
Змістовний модуль 2. Перетворювачі енергії на повністю керованих 
напівпровідникових ключах 

Тема 5. Імпульсні перетворювачі постійної напруги.  
Тема 6. Автономні інвертори. 
Тема 7. Перетворювачі змінного струму. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на лекціях, 
практичних та лабораторних заняттях, захист практичних та лабораторних 
робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, 
реферати, екзамен. 




